
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

76 

รายการอางอิง 
 

กมล  ภูประเสริฐ.  (2535).  แนวทางการดาํเนินการวิจยัเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ ในเอกสารรายงาน   
                  การวิจัยทางการศึกษาอันดับท่ี 134/2535.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรมวิชาการ.  (2529).  การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการศึกษา   สรุปผลการปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
   การวิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ.  (อัดสําเนา) 
 .  (2535).  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว. 
กรมสามัญศึกษา.  (2529).  แนวทางการวิจยัในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กองพัสดุและ 
                  อุปกรณการศึกษา. 
  .  (2540).  แนวทางการวิจยัในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กองพัสดแุละอุปกรณการศึกษา. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2534).  นโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม  
  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2535-2539.  กรุงเทพฯ : ครุสภาลาดพราว. 
  .  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
          พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดภุณัฑ (ร.ส.พ.). 
กัลยา  สุบรรณาจ.  (2546).  ความคิดเหน็ของครูตอการดําเนินงานสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ 
                  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  สาขาวิชา 
  บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ขจิต  ฝอยทอง.  (2543, พฤศจกิายน).  การวจิยัในช้ันเรียน  ทางเลือกใหมท่ีนาสนใจ. วารสารวชิาการ,  
   3(11), 36-41. 
จรัส  โพธ์ิศิริ.  (2526).  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
จํานง  สมประสงค.  (2520).  เศรษฐศาสตรแรงงาน.  กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช. 
เจริญ  ไวรวัจนกุล.  (2531).  ความเปนครู.  กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวิชาการ. 
ชัยพจน  รักงาม.  (2535, สิงหาคม).  การวิจัยในช้ันเรียน.  วารสารทางวิชาการ,  (9), 12-17. 
ชาตรี  สําราญ.  (2544).  วจิัยในช้ันเรียนสําหรับผูเร่ิมตน.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ. 
ดุสิต  จันทรผง.  (2548).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน 
                ของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1. วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  
               สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ไตรภพ  เงินแกว.  (2544).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมการวิจยัของครูในโรงเรียน  
  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุโขทัย. วิทยานพินธ  ค.ม.  สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม. 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

77 

ทศพร  ศิริสัมพันธ.  (2535).  การวางแผนกลยุทธ.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 
                 สํานักนายกรัฐมนตรี. 
ทักษิณ  เช้ือสูง.  (2547).  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจยัในช้ันเรียนในโรงเรียน 
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต  2.  สารนิพนธ  ศษ.ม.  สาขาวิชา 
   การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ทัศนา  แสวงศักดิ์.  (2543, พฤษภาคม).  การวจิัยในช้ันเรียน.  วารสารวิชาการ,  3(5), 72-77. 
ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร (พิมพคร้ังท่ี 5).  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
  .  (2533).  องคการและการบริหาร (พิมพคร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ธีระวุฒ ิ ประทุมนพรัตน  และคนอ่ืนๆ.  (2530).  การบริหารและการนเิทศการศึกษาเบ้ืองตน.  สงขลา:  
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา. 
นงพงา  พิชัย.  (2543).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน ในการสงเสริมการวิจัยในสถานศึกษา  สังกัด 
                  สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดกําแพงเพชร.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  (2527).  หลักการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศูนยกลางพิมพกรุงเทพ. 
นันทวนั  สวัสดิ์ภูมิ.  (2540).  เสนทางการพัฒนาครูนักวจิยั : การวิจยัรายกรณีของครูดีเดนระดับ  
                 ประถมศึกษา. วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย     
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
นิพนธ  กินาวงศ.  (2523).  การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองตน.  พิษณุโลก :  
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นิรุธ  ธรรมสุนทร.  (2547).  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจยัช้ันเรียน ตามความคิดเหน็   
  ของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง. วิทยานิพนธ 
                 ค.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี. 
บรรจง  สังฆะ.  (2547).  การศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน     
                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด  เขต  2.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาวิชา 
   การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 
บัญชา  ช่ืนชม.  (2541, กุมภาพันธ).  หลักและวิธีการวิจัยอาชีพ.  วารสารวิชาการ, 1(2),  33-39. 
บัญชา  อ๋ึงสกุล.  (2537).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีตอการสงเสริมการวจิัย ในช้ันเรียน  
                 สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
  บัณฑติวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

78 

บัญชา  อ๋ึงสกุล.  (2539, เมษายน-มิถุนายน).  บทบาทของผูบริหารท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน.  
  วารสารพัฒนาหลักสูตร, 15, 61-73. 
  .  (2541, มกราคม).  ยุทธศาสตรการนําผลการวิจัยไปใชเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
                  วารสารวิชาการ, 1(1) 59-60 
บุญมี  ปะพะวะ.  (2541).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัย 
    ในโรงเรียน.สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู.  วทิยานิพนธ  ศษ.ม.    
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
บุญมี  มุยสุข.  (2548).  บทบาทในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น  
  ของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน  เขต  5. วิทยานิพนธ   
   ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
บุญลือ  ไชยชิต.  (2545).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
   ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย. วิทยานิพนธ 
                  ค.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย. 
บุรินทร  ทองแมน.  (2544).  การติดตามผลการพัฒนาและสงเสริมครูในการทําวิจยัในช้ันเรียน 
     ของครูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุรินทร.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน   
  คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 
เบญจพร  ทองโอ.  (2546).  บทบาทการสงเสริมการวิจยัในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
   ตามทัศนะของครูและผูบริหาร  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสงขลา    
                  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปกรณ  ศรีดอนไผ.  (2530).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน   
   ในเขตการศึกษา 6.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บัณฑติวทิยาลัย    
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ประกอบ  มณีโรจน.  (2544).  การเรียนรูสูการปฏิบัติการวิจยัในชัน้เรียน.  กรุงเทพฯ : B.E.C  
ปราณี  นุนนอย.  (2540).  การพัฒนาองคประกอบการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน.  
                วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ผุสดี  สัตยมานะ.  (2517).  การบริหารรัฐกิจ.  กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ. 
พนัส  หันนาคินทร.  (2513).  หลักการบริหารโรงเรียน.  พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช 
  .  (2526).  การบริหารบุคคลในโรงเรียน.  พษิณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  พิษณุโลก              

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

79 

พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร.  (2541,  สิงหาคม).  การวิจยัในชัน้เรียน ทางเลือกใหมของการนเิทศการศึกษา    
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา.  วารสารวิชาการ, 8(8), 2-12. 
เพียงใจ  พรหมทัศนานนท.   (2541).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนสาธิตท่ีมีตอการสงเสริมการวิจัย 
                  ในโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.  ปริญญานพินธ  กศ.ม. สาขาวชิาการอุดมศึกษา  
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ.  (2529).  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
  .  (2530).  พฤติกรรมองคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
ไพลภ  หนูมี.  (2536).  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
  อิสลามในเขตการศึกษา 3.  ปริญญานิพนธ   กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ภิญโญ  สาธร.  (2519).  หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
มนัส  ไชยศักดิ.์  (2544,  กรกฎาคม).  ผูบริหารกับการสงเสริมใหครูทําวจิัยในช้ันเรียน.  วารสารวิชาการ,  
   4(7), 53-57. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2533).  หลักและระบบบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  
  ไทยวัฒนาพานิช. 
มานพ  วรรณารักษ.  (2545).  สภาพปจจุบันและความตองการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ   
               ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
  อําเภอแมเมาะ  จังหวดัลําปาง.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    
    บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏลําปาง. 
เมธี  ปลันธนานนท.  (2525).  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
รุง  แกวแดง.  (2540).  ปฏิวัติการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : มติชน. 
รุง  เจนจิต  และกนก  จันทรขจร.  (2534).  การสรางและการรายงานเพ่ือขอเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน. 
  กรุงเทพฯ : ตนออ. 
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  (2540).  สถิติวิทยาทางการวิจัย  (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ :  
                   สุวีริยาสาสน. 
ลัดดา  กองคํา.  (2541).  การศึกษาสภาพปญหาการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
                  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษาจีงหวัดขอนแกน  วิทยานิพนธ  
                   ศษ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
วัลลภ  กันทรัพย.  (2534).  แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือการขยายโอกาส 
  ทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : การศาสนา. 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

80 

วัลลภ  กันทรัพย.  (2541).  แนวคิดเกีย่วกบัการวิจยัพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
วิชัย  ตนัศิริ.  (2534,  มิถุนายน-กันยายน).  การปฏิรูปการศึกษาไทย.  วารสารการศึกษาแหงชาติ,  
   29(5),  18-21. 
วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  (2531).  ความลับขององคกร.  กรุงเทพฯ : ฝายวชิาการและการพัฒนาระบบงาน  
 ธนาคารกรุงไทย 
วิชัย  วงศใหญ.  (2537).  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ :   

  ชมรมเด็ก. 
วิรุฬพร  แกลวกลา.  (2545).  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  
                  ตามทัศนะของผูบริหารและอาจารยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กลุมภาคเหนือ   
  วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏ  
  พิบูลสงคราม   
วิลัยพรณ  เสรีวัฒน.  (2544).  การวิจยัในช้ันเรียนของครูแกนนํากรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน.    
                  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
วุฒิศักดิ์  แดงสกุล.  (2546).  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงเสริมการทําวิจยัในช้ันเรียน   
   ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  สหวิทยาเขตปอมปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ.  ภาคนิพนธ   ค.ม.  สาขาวิชา 
   การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏธนบุรี. 
ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ.  (2541).  คูมือพัฒนาโรงเรียนดานการเรียนรู เอกสารพัฒนากระบวนการเรียนรู    
   อันดับท่ี 4.โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา. 
  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 
สมบูรณ  พรรณาภพ.  (2521).  หลักเบ้ืองตนของการบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.  
สมพงศ  เกษมสิน.  (2521).  การบริหาร  (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
สมโภชน  ฉลาดคิด.  (2546).  ศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน   
                  ของครูใน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี.  งานนิพนธ  
                  กศ.ม.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมยศ  นาวีการ.  (2521).  การบริหาร.  กรุงเทพฯ : อักษรไทย. 
สาคร  วังชวย.  (2548).  สภาพและปญหาการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
   ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสุราษฎรธานี เขต 3.  วิทยานิพนธ  
                 ศษ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

81 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2536).  เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร 
    ผูบริหารระดับสูง หมวดความรูความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารและพฤติกรรมศาสตร.  
   กรุงเทพฯ : กองการพัฒนาบุคคล  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ.  
                   .  (2541 ก.). เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 6.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
                   .  (2541 ข.).  นโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
 ฉบับท่ี 1 (2542-2544).  กรุงเทพฯ : การศาสนา. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2536).  รายงานการวิจยัเร่ืองสภาพการวิจยัทางการศึกษา  
  ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ินท. 
  .  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไข เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว. 
สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม.  (2538).  แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการวิจยัในช้ันเรียน  (ในลัดดา 
                   ภูเกียรติ. (บรรณาธิการ). เสนทางสูการวิจัยในช้ันเรียน.  กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ.  
สุวิมล  วองวาณิช.  (2543).  แนวคิดและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน.  กรุงเทพฯ :  
  ภาควิชาวิจยัการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
โสภณ  ณ  พัทลุง.  (2537).  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ  สังกัด 
               กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธร.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
หวน  พินธุพันธ.  (2528).  การบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
อนงค  เพชรรักษ.  (2544).  ศึกษาบทบาทการสงเสริมวจิยัในช้ันเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   ตามทัศนะของครูและผูบริหารสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง .ปริญญานิพนธ   
                 กศ.ม. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
อนงคพร  สถิตยภาคีกุล.  (2544, กรกฎาคม).  คําถามนารูกับการวิจยัในช้ันเรียน. วารสารวิชาการ,    
                4(7), 62-65. 
อนันท  ยิ่งนอก.  (2544).  การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีตอการสงเสริม 
   การวิจยัในช้ันเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ    
                ศษ.ม.  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
อัจฉรา  สระวาสี.  (2540).  การวิจัยในช้ันเรียนแบบมีสวนรวม.  วารสารขาราชการครู, 17(5), 15-17. 
อารี  เพชรผุด.  (2530).  มนษุยสัมพนัธในการทํางาน.  กรุงเทพฯ : ภาควชิาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

82 

อารีย  เมธาภาคย.  (2538).  การทํานายเจตนาตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูประถมศึกษา สังกัด 
                 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ  ค.ม.  สาขาวิชาวิจยัการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อุทุมพร  จามรมาน.  (2527).  การสังเคราะหงานวิจยั : เชิงปริมาณเนนวิธีวิเคราะหเมตตา.  กรุงเทพฯ :  
   ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
   .  (2537).  การวิจัยของครู.  กรุงเทพฯ : ฟนนี่พับบลิชช่ิง. 
เอกชัย  กี่สุขพันธ.  (2530).  การบริหาร:ทักษะและการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : รุงเรืองการพิมพ 
Adele, F. (1989).  Teachers  as  A  Researchers : A  Different   Way  of  Knowing. New  York  :    
   Columbia  University 
Arends, R. I. (1994)  Learning  to  Teach  (3 rd ed). New  York : McGraw  Hill. 
Best, J. W.  (1993).  Research in Education. Boston : Allyn and Bacon. 
Chester, N. M. (1965).  An  Introduction to School Administration: Select  Reading.  New  York:  
   Mc Millan. 
Cronbach, L. J. (1990). Essentials  of Psychological testing  (3 rd ed.). New  York: Harper Collins  
Flippo, E. B.  (1978). Management.  Boston : Allyn  and  Bacon. 
Good, C.  (1959).  Dictionary  of  Education.  New  York : Mc Graw-Hill. 
Herzberg,  F.B. Mausner & Snyderman, B.  (1959).   The  Motivation  to  Work.  New York : 
                 John  Wiley  and  Sons. 
Kenneth, M.  (1992).  Developing teacher researchers in high school : A case Study   of  a  planned   
   intervention.  Pennsylvania: University Pennsylvania 
Krejcie , R.V. & Morgan, D.W.  (1970).  Determining   Sampling Size  for  Research  Activates.    
                 Educational  Psychological  Measurement, 30(3),608. 
McClelland,  D.C.  (1961).  The Achieving  Society.  New  York: The  Free Press.              
Smulyan, L.  (1988).  The  Collaboration  Process  in  Action  Research.  Education Research  
             Quarterly, 12, 1. 
Whisler, T.L. & Harper, S. F.  (1972).  Performance Appraisal. New  York: Holt, Rinehart and  
          Winston.  มห

าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์




